
 

 

ً مصر: يیجب ااإلفرااجج عن   إإسقاططموقوفيین في سيیاقق مظاهھھھرةة ووثالثة ووعشريین شخصا
االتهھم االموجهھة إإليیهھم  

ثالثة ووعشريین االفرااجج االفورريي ووغيیر االمشرووطط عن جنيیف ـ تطالب االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین ب
في سيیاقق  ٢۲٠۰١۱٤حزيیراانن  ٢۲١۱في تم توقيیفهھم  معظمهھم مداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن٬،شخصا٬ً، 
إإسقاطط االتهھم االموجهھة إإليیهھم.ةة٬، االقاهھھھرةة٬، ووسلميیة في مصر االجديیدمظاهھھھرةة   

االتي تم تفريیقهھا بالقوةة من قبل قوااتت ااألمن ووررجالل  حظ االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین أأنن االمظاهھھھرةةتالوو
االمتعلق  ٢۲٠۰١۱٣۳لسنة  ١۱٠۰٧۷االقانونن ررقم  للمطالبة بإلغاء قد نظمت تدني كانمفي االزيي اال

فرااجج عن كل االمعتقليین بموجبهھ.إلابظاهھھھرااتت٬، وووواالموااكب وواالت االعامةباالجتماعاتت   

معتقال٬، بموجب نفس االقانونن٬، بالمشارركة في مظاهھھھرةة غيیر ثالثة ووعشريین ووتم توجيیهھ تهھم إإلى اال
مرخص لهھا٬، ووتخريیب ممتلكاتت عامة ووااستعرااضض االقوةة بهھدفف إإررهھھھابب موااططنيین. وواليیزاالواا 

   .٢۲٠۰١۱٤أأيیلولل  ١۱٣۳ستبتدئئ في معتقليین في اانتظارر محاكمتهھم االتي 

وويیعطي االسلمي ووااسعة على مماررسة االحق في االتجمع  ااقيیودد ٢۲٠۰١۱٣۳لسنة  ١۱٠۰٧۷يیضع االقانونن ررقم 
في  قوااتت ااألمن صالحيیاتت ووااسعة في تفريیق االمظاهھھھرااتت٬، بما في ذذلك ااستعمالل االقوةة االمميیتةل

للحقوقيیيین أأنن هھھھذاا  ووليیةتعتقد االلجنة االدوو. االحق في االحيیاةةلحمايیة ة  يیحاالتت ال تكونن ضروورر
ووليیة بموجب االقانونن االدوولي لحقوقق ااإلنسانن٬، بما في مصر االد مع االتزااماتتلقانونن ال يیتواافق اا

سوء  غيیرهه منعدمم االتعرضض للتعذيیب أأوو وواالحق في االحق في االحيیاةة٬، احتراامم ذذلك تلك االمتعلقة ب
االجمعيیاتت وواالتجمع االسلمي.وو وواالحق في حريیة االتعبيیر٬، معاملةاال  

يیونيیو/حزيیراانن  ٢۲١۱في  ذيین تم إإيیقافهھماالثالثة ووعشريین اال ااالشخاصصمن بيین ااحدةة يیارراا سالمم وو
 ووسئلت ااثناء ٬،تعمل مع االمباددررةة االمصريیة للحقوقق االشخصيیة ٬، ووهھھھيفي مصر االجديیدةة ٢۲٠۰١۱٤
    ططبيیعة عملهھا مع االمباددررةة االمصريیة. من ططرفف االشرططة عناابهھا وجااست



سالمم يیارراا  إإلىاالتهھم االموجهھة  دعمقولل لفي تقديیم أأيي ددليیل مع ةاالعام ت االنيیابةفشلووحتى ااألنن٬، 
 إإررهھھھابببهھدفف "ااستعرااضض االقوةة وواالموقوفيین ااألخريین٬، بما في ذذلك إإتالفف االممتلكاتت االعامة وو

االموااططنيین".  

االذيین  خريینااآل عتقليینيیارراا سالمم وواالم ووااعتقالل وومتابعة توقيیف"تعتقد االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین أأنن 
جرااءااتت إإكلهھا  ةة٬، سيیاقق مظاهھھھرةة سلميیة في مصر االجديیدفي  ٢۲٠۰١۱٤حزيیراانن  ٢۲١۱في تم توقيیفهھم 

بالحق في االتجمع االسلمي  على قانونن يیجرمم فعليیاً االتمتع ٬، قائمةأأخرىىتعسفيیة ألنهھا٬، من بيین أأمورر 
أأووضح سعيید بنعربيیة٬، مديیر برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا في االلجنة  وومماررستهھ٬،"

ووااإلفرااجج عن  سرعةهھھھذاا االقانونن على ووجهھ اال االغاء"على االسلطاتت االمصريیة  االدووليیة للحقوقيیيین.
فوررااً ووبدوونن شرووطط." ٬،بموجبهھبشكل تعسفي كل االموقوفيین   

 لالتصالل:
 سعيیدد بنعرربيیة٬، مدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيیا في االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن٬، تت:

٠۰٠۰٤١۱٢۲٢۲٧۷٩۹٧۷٣۳٨۸١۱٧۷ 
icj.org@said.benarbiaبريید إإلكترووني:   

  

 

    

 


